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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 

tartandó soron kívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László polgármester 

 Kis-Dörnyei László alpolgármester  

 Dr. Ledniczki István 

 Hódos Árpád 

 Kőrösi András 

 Majer István 

 Buna Péter Tamás  

 Hosszú András, képviselő-testületi tagok 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

Dr. Dénes Zsolt 

Markhard József 

Kissné Molnár Ágnes 

 Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tagok 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő 

képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van. 

A mai ülésen 10 napirendi pontot tárgyalnánk. 

A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a 

napirendet. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a 

napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja: 

 

 

 

1. A középfokú oktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítható 

osztályok számának meghatározása 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

2.  Tájékoztató az általános iskolákba történő beiratkozás tapasztalatairól 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 
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4. Közoktatással kapcsolatos TÁMOP pályázatok benyújtása 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

5. A Marcali Városi Kulturális Központ igazgatói álláshelyének pályázati kiírása 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

6. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és 

Szakiskolája intézményátvilágításának engedélyezése 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

7. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj módosításáról 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

 

9. Együttműködési Megállapodás Kötése a helyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

10. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) számú rendelet 

módosítása 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

11. Egyebek 
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1. A középfokú oktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítható 

osztályok számának meghatározása 

 
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztés pontosan tartalmazza, hogy a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban két 

osztály indítását, az összevont szakiskolában pedig hat osztály indítását javasoljuk. 

Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta, elnök úr távolléte 

miatt megkérem Kőrösi András bizottsági tagot, hogy a Bizottság véleményét ismertesse. 

 

Kőrösi András, képviselő, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

69/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában levő 

középiskolákban a 2012/2013. iskolai tanévben indítható osztályok számáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, s engedélyezi, hogy kilencedik évfolyamon a következő 

osztályok induljanak: 

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium - 2 osztály, 

Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája - 6 

osztály.  

Egyben a 11. évfolyamon indítható osztályok minimális létszámát 28 főben határozza 

meg. 

 

Felelős: középiskolai igazgatók 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.  Tájékoztató az általános iskolákba történő beiratkozás tapasztalatairól 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Ez egy tájékoztató, hiszen a döntés a Társulási Tanács hatásköre. A tájékoztató lényege, 

hogy a 2012/2013-as tanévben 5 első osztály indítását javasoljuk, Három osztályét a 

Noszlopy, két osztályét pedig a Mikszáth iskolában. 

Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta. 
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Kőrösi András, képviselő, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

70/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az általános iskolákba 

történő beiratkozás tapasztalatairól szóló tájékoztatót, és támogatja, hogy a 2012/2013. 

tanévben a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában 3 első 

osztály, míg a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában 2 első osztály induljon.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Sütő László 

 

 

3. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A négy település polgármestereiből álló Társulási Tanács az előterjesztést már 

megtárgyalta, az ülésen mindhárom polgármester kolléga jelen volt, a módosítást, mely 

főleg jogszabályi eredetű, egyhangúlag elfogadásra javasoltuk. 

Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi 

Bizottságok tárgyalták. 

 

Kőrösi András, képviselő, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Ledniczki István képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megismerte és egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 
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A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

71/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali, Barcs, Kadarkút, 

Nagyatád Szakképzés – Szervezési Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés 

melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Közoktatással kapcsolatos TÁMOP pályázatok benyújtása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A pályázatokat a gimnázium természettudományi oktatása színvonalának emelése 

érdekében nyújtanánk be, hiszen a Minisztérium már előre megjelölte azokat az 

intézményeket, akik pályázhatnak. 

Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta. 

 

Kőrösi András, képviselő, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

72/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a TÁMOP-3.1.3-

11/2 kódszámú „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 

megújítása a közoktatásban” című pályázatról szóló előterjesztést, és hozzájárul a 

pályázat benyújtásához  

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a TÁMOP-3.2.1.A-

11/1-2 kódszámú „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi 
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együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” című 

pályázatról szóló előterjesztést, és hozzájárul a pályázat benyújtásához 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. A Marcali Városi Kulturális Központ igazgatói álláshelyének pályázati kiírása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A pályázati kiírás egyértelműen megfelel a jogszabályi előírásoknak, ami a bizottsági 

ülésen vita volt, hogy szakirányú felsőfokú vagy egyetem végzettség szükséges-e, az 

javításra került az anyagban. 

Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta. 

 

Kőrösi András, képviselő, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Polgármester Úr által elmondott 

kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

73/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Kulturális 

Központ– magasabb vezetői beosztásnak minősülő – igazgatói álláshelyére készített 

pályázati felhívást az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, és egyetért a 

pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság összetételével, melynek 

tagjai: 

 Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző (a bizottság elnöke) 

 Tornainé Molnár Gertrúd, közalkalmazotti képviselő 

 Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Közművelődési Osztályának képviselője 

 Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 

 Tóthné Nagy Ágnes, közművelődési referens 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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6. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és 

Szakiskolája intézményátvilágításának engedélyezése 

 
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Ez a napirend kapcsolódik egy kicsit a korábbi TISZK-es napirendhez, hiszen a 

Vidékfejlesztési Minisztérium azzal a kéréssel fordul az Önkormányzathoz, hogy 

engedélyezze, hogy egy általuk kijelölt független cég átvilágítsa az intézményt. 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta, hiszen a megkeresés nemrég érkezett. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

74/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Város 

Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája átvilágításának 

engedélyezéséről szóló előterjesztést és engedélyezi, hogy a BUDAPEST PRIV INVEST 

Kft. a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az intézményátvilágítást elvégezze. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

   Markhard József, igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

7. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése 

Tisztelt Képviselő-testület! A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakkal 

kapcsolatosan módosítani szeretnék a kiküldött anyaghoz képest. A 8. bekezdés ah). 

pontjánál 10 napra kérem változtatni a tűzifa tárolás engedélyezését, hiszen ez már 

korábban módosításra került, illetve az állattartás kapcsán egy új rendelkezésnél, az állat 

által okozott szennyeződés eltávolítása résznél kérném kihúzni s rendőr szót, hiszen 

önkormányzati rendelet rendőrre vonatkozóan szankciót nem állapíthat meg. Elfogadva a 

Bizottsági ülésen elhangzottakat az egyéb rendelkezésekben a közterület fogalmának 

beépítését javaslom, hiszen a közterület fogalmát több jogszabály is említi, ezek viszont 

nincsenek egymással összhangban. 

A többi rendelkezést a jelenleg is hatályos, szabálysértéssel kapcsolatos egyéb 

rendeleteinkből vettük át. Új rendelkezésként kerültek be állattartással kapcsolatosan a 7. 

bekezdés c,e pontjai, a házszámmal kapcsolatos 10. bekezdés a, b pontjai pedig bővültek. 
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Dr. Ledniczki István képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megismerte, a jegyző asszony által elmondott 

módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára, azzal a 

kitétellel, hogy a Képviselő-testület két hónapon belül tárgyalja újra a rendeletet. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, az elhangzott módosításokkal kiegészítve teszem 

fel a napirendet szavazásra. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az Egyes 

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012 (V.31.) számú 

önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj módosításáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A Képviselő-testület januárban hozott egy olyan döntést miszerint az idén nem kíván díjat 

emelni, ezt követően a jogalkotó is hozott egy olyan döntést, hogy a szemétszállítási díj 

nem emelhető, ezen döntését azonban 2010. április 15-i hatállyal megváltoztatta, ezért is 

fordult hozzánk a szolgáltató. Mivel mi azonban a januári döntésünket is a Kormánytól 

függetlenül hoztuk meg, most is tartjuk azon álláspontunkat, hogy nem kívánunk díjat 

emelni. Amennyiben emiatt a Kft-nek külön költsége merülne fel, az további tárgyalás 

kérdése lesz majd. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 

 
Dr. Ledniczki István képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megismerte és egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 
Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

75/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19. napján hozott 

döntését, miszerint nem kívánja emelni a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét, 

továbbra is fenntartja. 
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Felelős: Dr. Sütő László polgármester (közlésért) 

Határidő: értelem szerint 

 

 

9. Együttműködési Megállapodás Kötése a helyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A hatályos rendelkezések szerint a megállapodást május 31-ig új formába kell foglalni, 

ezt tartalmazza az előterjesztés. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 

 
Dr. Ledniczki István képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megismerte és egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 
Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

76/2012. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80. §-ában meghatározott, a Marcali Városi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal (RNÖ) megkötendő együttműködési megállapodást – amely az RNÖ 

költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, az RNÖ működési feltételeinek 

biztosításával és egyéb feladatokkal kapcsolatban határozza meg az együttműködés 

feltételeit – a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja. A Képviselőtestület 

felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) számú rendelet 

módosítása 
 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A tegnapi nap folyamán a Képviselő-testület egy közel negyed órás soron kívüli ülést 

tartott, hiszen a tűzoltó laktanya építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban 
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legkedvezőbb ajánlattevőt érvénytelenség miatt ki kellett zárni, a következő nyertes 

kihirdetéséhez viszont az szükséges, hogy az erre elkülönített összeget legfeljebb 10 

millió forinttal megemeljük. A Képviselő-testület ezt egyhangúlag elfogadta, ehhez 

szükséges most a költségvetési rendeletünket is módosítani. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta Az 

önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szól 5/2012 (II.17.) számú rendeletet módosító 

22/2012 (V.31.) számú önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

11. Egyebek. 
 

Itt szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy a tűzoltóság vagyonának átadásával 

kapcsolatos eljárás a héten ténylegesen is befejeződött, ennek keretén belül olyan 

megállapodást írtunk alá, hogy a telek, amelyen az új tűzoltólaktanya megépül csak abban 

az esetben kerül át önkormányzatiból állami tulajdonba, amennyiben az építkezés még 

ebben az esztendőben megkezdődik és a jövő évben befejeződik. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

        polgármester       jegyző 


